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ПРОГРАМА 

9:30 – 9:45 Вступ

9:45 – 11:45 Результати, обговорення та висновки

11:45 – 12:00 Перерва на каву

12:00 – 12:30 Вступ. Формулювання гіпотези

12:30 – 13:00 Методи (включаючи поради для опису статистичних даних)

13:00 – 14:00 Перерва на обід

14:00 – 15:00 Назва, перелік авторів та установ

15:00 – 15:15 Перерва на каву

15:15 – 18:00 Робота в малих групах / Обговорення



ВСТУП
Хто?

•Ви магістр, аспірант або молодий науковець та бажаєте дізнатись більше про написання тез для міжнародної 
аудиторії! 

Що?
• Інтерактивний курс створений для надання можливості учасникам отримати необхідну інформацію та 
застосувати її при написанні тез для міжнародних конференцій. 

Де?/Коли?
•Тут і зараз!

Чому?
•Тези для міжнародних конференцій та тези для українських конференцій пишуться по‐різному; розуміючи ці 
відмінності, Ви зможете з легкістю презентувати своє дослідження міжнародній аудиторії. 

Як?
•Беручи участь! Висловлюйтесь, ставте питання та визначайте, як використовувати отриману інформацію при 
написанні власних тез!

?
?
?



ЦІЛІ
Зрозуміти структуру тез та їх зміст відповідно 
до вимог міжнародних конференцій

Отримати конструктивну критику на вже 
написані тези

Навчитись надавати конструктивну критику 
та відгуки своїм колегам



СТРУКТУРА ТЕЗ 

Назва Автори Вступ Методи 
(необов'язково) Результати Висновки Обговорення

(необов'язково)



ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ 

• Кінцеві терміни подачі тез
• Обмеження обсягу тез
 Обмеження кількості слів чи знаків

• Форматування тез
 Обов'язкові розділи
 Ключові слова або класифікація відповідно до тем конференції

• Вимоги до зображень, графіків чи таблиць

Кожна конференція має різні вимоги:

• Інформацію щодо правил оформлення тез
• Тези попередніх років, що можуть слугувати як зразок
• Інформація щодо грантів на участь у конференції

Веб‐сайт конференції включає: 



ЧЕТВЕРТИЙ ЩОРІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 
СИМПОЗІУМ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ 
ЗДОРОВ'Я» ЗА ПІДТРИМКИ ПЗБЗ В УКРАЇНІ

o Під час цього семінару ми 
будемо використовувати вимоги 
до написання тез, що можуть 
бути подані для участі в 
Симпозіумі 2019.

o Тези мають бути розміром в 2500 
знаків та не повинні містити 
зображень, таблиць та графіків.

Accessed 9/30/2018



СТРУКТУРА ТЕЗ
Назва Автори Вступ Методи 

(необов’язково) Результати Висновки Обговорення 
(необов’язково)

Назва
Автори

Вступ
Вступ
Вступ

Методи
Методи/Результати

Результати
Результати
Висновки

Висновки/Обговорення
Обговорення 

Описання проблеми, 
обґрунтування та цілі 
дослідження

Опис дослідження та 
методики його проведення

Опис впливу результатів 
дослідження на наявні 
наукові дані



РЕЗУЛЬТАТИ
Чому ми починаємо з цього розділу?
• Це розділ, що формує основу історії, яку Ви будете 
розповідати у своїх тезах.

• Всі розділи тез пов'язані між собою та ґрунтуються на 
результатах, які Ви включаєте в них.

• Цей розділ повинен описувати проведені дослідження з 
коротким описом того, як саме це було зроблено.

Будь ласка, подумайте та запишіть, які три основні дослідження Ви 
будете включати в свої тези. 



ВИДИ РЕЧЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ

Є два основні типи речень, які зазвичай 
використовуються для опису результатів:
• Опис дослідження, що відповідає на запитання так/ні.
• Опис дослідження, що кількісно відповідає на 
запитання.



ВИДИ РЕЧЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дослідження так/ні

• Речення описує дослідження та його результат. 
• Приклад: PCR analysis revealed the presence of the impB gene, which may play a similar role in pathogenesis. / ПЛР 
аналіз виявив наявність impB гену, що може грати схожу роль в патогенезі.

• Приклад: GPS tracking of Norwegian Ridgebacks revealed the shifted migratory pathway resulted in nesting sites 
located in England for the first time. / GPS‐відстеження норвезьких хребтоспинів показало зміщення міграційного 
шляху, що призвело до гніздування на території Англії вперше.

Кількісні дослідження

• Речення описує дослідження, зібрані дані та наслідки цих даних.
• Приклад: PCR analysis revealed a 19% increase transcription of impB in the presence of a functional gruE gene, 

indicating GruE may directly or indirectly increase transcription of impB. / ПЛР‐аналіз показав збільшення 
транскрипції impB на 19% у присутності функціонального гену gruE, що вказує на те, що GruE може прямо або 
опосередковано збільшити транскрипцію impB.

• Приклад: GPS tracking of Norwegian Ridgebacks revealed the shifted migratory pathway resulted in 60% more nesting 
on lowland marshes, suggesting a preference for the prevalent English lowland marshes. / GPS‐відстеження норвезьких 
хребтоспинів показало, що зміщення міграційного шляху призвело до збільшення гніздування на низовинних 
болотах на 60%, що свідчить про схильність до розповсюджених англійських низовинних боліт.



ПРИКЛАДИ РІЗНИХ ВИДІВ 
РЕЗУЛЬТАТІВ – ВАША ЧЕРГА!

Experiment designed to identify 
location of a Peruvian Vipertooth

herd. / Дослідження було 
проведено з метою виявлення 
розташування перуанського 

змієзуба.  

Experiment to determine changes 
in Peruvian Vipertooth infection 
rates over time. / Дослідження 
для визначення змін у рівнях 

захворюваності серед 
перуанських змієзубів. 

Experiment to determine rate of 
Peruvian Vipertooth wingspeed in 

non-windy conditions. / 
Дослідження для визначення 
показника швидкості руху крил 

перуанського змієзуба у 
безвітряних умовах. 

Experiment to determine food 
preference of Peruvian 
Vipertooth dragons. / 

Дослідження для визначення 
харчових звичок перуанських 

змієзубів.



ПРИКЛАДИ РІЗНИХ ВИДІВ 
РЕЗУЛЬТАТІВ – ВАША ЧЕРГА!

Experiment designed to identify 
location of a Peruvian Vipertooth

herd. / Дослідження було 
проведено з метою виявлення 
розташування перуанського 

змієзуба.  

Experiment to determine changes 
in Peruvian Vipertooth infection 
rates over time. / Дослідження 
для визначення змін у рівнях 

захворюваності серед 
перуанських змієзубів. 

Experiment to determine rate of 
Peruvian Vipertooth wingspeed in 

non-windy conditions. / 
Дослідження для визначення 
показника швидкості руху крил 

перуанського змієзуба у 
безвітряних умовах. 

Experiment to determine food 
preference of Peruvian 
Vipertooth dragons. / 

Дослідження для визначення 
харчових звичок перуанських 

змієзубів.

Так/Ні

Так/Ні

Кількісні 

Кількісні 



ВИДИ РЕЗУЛЬТАТІВ – СТВОРЕННЯ ВАШИХ ТЕЗ

Подивіться на свої три дослідження. Вони переважно Так/Ні чи 
кількісні?
• Якщо серед Ваших прикладів немає кількісних досліджень, визначіть чи є такі, 
що Ви могли б включити для відповідності з іншими дослідженнями. 

Чи може хтось надати приклад Так/Ні дослідження?

Чи може хтось надати приклад кількісного дослідження?



РЕЗУЛЬТАТИ
Під час опису результатів переконайтесь, що Ви вказали достатньо інформації, 
завдяки якій читач зрозуміє процес, за яким було проведено дослідження та 
отримано дані (якщо вони є кількісними), і що Ви вважаєте результатом цього 
дослідження.

Створіть історію з логічним переходом від одного дослідження до іншого.

Не пишіть дуже довгих, складних речень, та використовуйте лише незначні деталі 
для пояснення. Чим легше читати, тим легше зрозуміти. 

Пишіть для аудиторії конференції.

Якщо розділ «Методи» не буде виокремлений, Вам потрібно визначити ключову
інформацію про методи та чітко описати проведене дослідження.

Будь ласка, оберіть кількісне дослідження та напишіть речення, що 
описує дослідження, дані та результат даних.



ВИСНОВКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Що робить?

• Описує, що всі дослідження разом 
означають

• Шанс описати свої результати в 
контексті відомої наукової інформації

• Показує значення Вашої роботи у 
«загальній картині»

Що не робить? • Повторює результати



РОЗДІЛ «ВИСНОВКИ» 
(ЯКЩО ВИОКРЕМЛЕНО)

Що таке розділ «Висновки»?

Цей розділ повинен відповідати на запитання: 

Беручи все до уваги, що означають результати всього мого 
дослідження?



ПРИКЛАД ВИСНОВКІВ
Ваше дослідження доводить наступне: 

• Romanian Longhorn dragons do not eat fish, but prefer the meat of wild four-legged herbivores, such as deer, 
elk, and roe deer. / Румунський довгорогий дракон не їсть рибу, проте надає перевагу м'ясу чотириногих 
травоїдних тварин, таких як олені, лосі та косулі. 

• Observation of Romanian Longhorn nesting grounds indicate that 89% of nests are built in wooded, 
mountainous areas. / Спостереження за ділянками гніздування румунських довгорогих драконів 
вказують, що 89% гнізд побудовані в дерев'янистих, кам'янистих зонах. 

• Annual infection rates in the last 5 years have decreased. / Щорічні рівні захворюваності зменшились за 
останні 5 років. 

• Relocation of Romanian Longhorns to coastal wooded areas resulted in 34% fewer eggs laid by females. / 
Переміщення румунських довгорогих драконів до прибережних лісистих ділянок призвело до 
зниження кладки яєць особинами жіночої статі на 34%. 

Приклад Висновків:

• Taken together, the preference for wooded, mountainous nesting areas and potential decreased in preferred 
food sources contribute to the lack of herd expansion for relocated Romanian Longhorns. / Прихильність до 
дерев'янистих та кам'янистих ділянок для гніздування та можливе зменшення джерел їжі, можуть 
вплинути на недостатнє розширення стада румунських лангорнів для їх подальшого переміщення. 



ВАШІ ВИСНОВКИ

Мають відношення до Вашого дослідження!

Впорядкуйте Ваші дослідження та дані та спробуйте підсумувати їх одним 
реченням.

Беручи все до уваги, що означають результати всіх моїх досліджень?



ОБГОВОРЕННЯ – УЗГОДЖУЮТЬСЯ З 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ТА ВИСНОВКАМИ

Результати
• Описали дослідження та 
результати!

Висновки 
• Підсумували 
дослідження!

Обговорення
• Пояснюють значення 
дослідження в загальній 
картині 



ОБГОВОРЕННЯ 

Показують значення 
представлених даних більшому 
колу науковців!

Можуть включати рекомендації 
на основі представлених Вами 
даних.

Можуть включати опис наступних 
досліджень, які необхідно 
провести у наступну чергу для 
відповіді на запитання. 

Намагайтесь уникати виразів типу 
«буде проведено ще декілька 
аналізів». Це означає, що Ваші 
дані є недостатньо сильними.  



ПРИКЛАДИ ОБГОВОРЕННЯ
Ваше дослідження встановило наступне: 

•Romanian Longhorn dragons do not eat fish, but prefer the meat of wild four‐legged herbivores, such as deer, elk, and roe deer. / Румунський 
довгорогий дракон не їсть рибу, проте надає перевагу м'ясу диких чотириногих травоїдних тварин, таких як олені, лосі і козулі.

•Observation of Romanian Longhorn nesting grounds indicate that 89% of nests are built in wooded, mountainous areas. / Спостереження за 
ділянками гніздування румунських довгорогих драконів вказують, що 89% гнізд побудовані в лісистих, кам'янистих зонах.

•Annual infection rates in the last 5 years have decreased. / Щорічні рівні захворюваності зменшились за останні 5 років. 
• Relocation of Romanian Longhorns to coastal wooded areas resulted in 34% fewer eggs laid by females. / Переміщення румунських 
довгорогих драконів до прибережних лісистих ділянок призвело до зниження кладки яєць особинами жіночої статі на 34%. 

Приклад висновків:
•Taken together, the preference for wooded, mountainous nesting areas and potential decreased in preferred food sources contribute to the 
lack of herd expansion for relocated Romanian Longhorns. / Прихильність до лісистих та кам'янистих ділянок для гніздування та можливе 
зменшення джерел їжі, можуть вплинути на недостатнє розширення стада румунських драконів для їх подальшого переміщення. 

Приклад обговорення: 
•To address the goal of increasing the Romanian Longhorn population, care needs to be taken with habitat selection for relocation. Our data 
suggests that forested areas in Romania, Ukraine, and Slovakia should be considered due to the abundance of wooded, mountainous nesting 
areas and similar food availability. / Для збільшення популяції румунських довгокрилих драконів необхідно за вибором місця 
проживання для переселення. Наші дані дозволяють припустити, що лісові території Румунії, України та Словаччини можуть бути взяті 
до уваги через велику кількість лісистих гірських гніздових зон та наявність схожих джерел харчування.



ЗАПИТАННЯ?



ПРОГРАМА 

9:30 – 9:45 Вступ

9:45 – 11:45 Результати, обговорення та висновки

11:45 – 12:00 Перерва на каву

12:00 – 12:30 Вступ. Формулювання гіпотези

12:30 – 13:00 Методи (включаючи поради для опису статистичних даних)

13:00 – 14:00 Перерва на обід

14:00 – 15:00 Назва, перелік авторів та установ

15:00 – 15:15 Перерва на каву

15:15 – 18:00 Робота в малих групах / Обговорення



ВСТУП
Має надавати інформацію, що дозволить аудиторії зрозуміти, яку проблему 
Ви намагаєтесь вирішити та чому Ви намагаєтесь її вирішити. 

Велика проблема – Зазвичай включає вплив на людей, тварин та 
довкілля. 

Мала проблема – Певний напрямок Вашої роботи.

Знайте свою аудиторію! Саме вони визначають рівень деталей! 



ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПРОБЛЕМИ

Визначіть велику проблему: 
• Подивіться на Ваше обговорення
• «To address the goal of increasing the Romanian Longhorn population» / 
«Для збільшення популяції румунських довгорогих драконів» 

Визначіть малу проблему: 
• Подивіться на Ваші висновки!
• «the lack of herd expansion for relocated Romanian Longhorns» / 
«недостатнє розширення стада румунських довгорогів для їх 
подальшого переміщення».



ПРИКЛАД ВСТУПУ
• Critically endangered Romanian Longhorns (Romania longhornia) are native dragons to the northern 

Romania forests and historically have kept local fauna in check. / Румунські довгороги (Romania
longhornia), що знаходяться під загрозою зникнення, притаманні румунським лісам і 
історично тримали під контролем місцеву фауну.

Велика 
проблема

• A relocated herd in coastal Romania do not appear to be expanding as quickly as expected. / 
Переміщене стадо в приморській Румунії не розширюється так швидко, як очікувалося.Мала 

проблема

• Relocation has been effective for increasing Norwegian Ridgeback populations. / Переміщення 
тварин значно посприяло збільшенню популяції норвезських хребтоспинів. 

• Efforts have been made to reinforce Romanian Longhorn populations by relocating groups of 
mating pairs, with varying success. / Були зроблені зусилля різної ефективності, спрямовані на 
поповнення популяції румунських довгорогів шляхом переміщення груп споріднених 
особин.

Пробіли у 
знаннях 



ВАШ ВСТУП 

Має відношення до представлених Вами результатів та висновків!

Визначіть велику та малу проблему в представлених Вами даних. 

Які потенційні пробіли в знаннях Ви бачите? 



ПРИКЛАД ВСТУПУ
• Critically endangered Romanian Longhorns (Romania longhornia) are native dragons to the northern 

Romania forests and historically have kept local fauna in check. / Румунські довгороги (Romania 
longhornia), що знаходяться під загрозою зникнення, притаманні румунським лісам і 
історично тримали під контролем місцеву фауну.

Велика 
проблема

• A relocated herd in coastal Romania do not appear to be expanding as quickly as expected. / 
Переміщене стадо в приморській Румунії не розширюється так швидко, як очікувалося.Мала 

проблема

• Relocation has been effective for increasing Norwegian Ridgeback populations. / Переміщення 
тварин значно посприяло збільшенню популяції норвезських хребтоспинів. 

• Efforts have been made to reinforce Romanian Longhorn populations by relocating groups of 
mating pairs, with varying success. / Були зроблені зусилля різної ефективності, спрямовані на 
поповнення популяції румунських довгорогів шляхом переміщення груп споріднених
особин.

Пробіли в 
знаннях 



ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ВСТУПУ 

Додайте додаткову 
інформацію та 

направте читача від 
великої проблеми 

до малої

Визначіть, яку 
інформацію про 

Ваше дослідження, 
читач може не 

знати

Визначіть малу 
проблему 

Визначіть велику 
проблему



СТВОРЕНИЙ ПРИКЛАД ВСТУПУ
(НА ДАНИЙ МОМЕНТ)

Critically endangered Romanian Longhorns (Romania longhornia) are native dragons to the 
northern Romania forests and historically have kept local fauna in check. Relocation has been 
effective for increasing the Norwegian Ridgeback populations.  Efforts have been made to 
support Romanian Longhorn populations by relocating groups of mating pairs, with varying 
success. Specifically, this research focused on a relocated herd in coastal Romania that does 
not appear to be prospering.

Румунські довгороги (Romania longhornia), що знаходяться під загрозою зникнення, 
притаманні румунським лісам і історично тримали під контролем місцеву фауну. 
Переміщення тварин значно посприяло збільшенню популяції норвезських
хребтоспинів. Були зроблені зусилля різної ефективності, спрямовані на поповнення 
популяції румунських лонгорнів шляхом переміщення груп споріднених особин. Тому 
дане дослідження націлене на вивчення переміщеного стада прибережної зони 
Румунії, які не продемонстрували високих рівнів збільшення популяції. 



ГІПОТЕЗА 
Гіпотеза – це наукове
припущення, яке 
можна перевірити.

Науковий – означає, що гіпотеза сформульована на основі спостережень (як 
особистих, так і вже відомих науці)

Може бути перевірена – мається на увазі, що гіпотеза повинна слугувати основою 
наукового запитання, яке перевіряє дане дослідження.

Гіпотеза також
пояснює, чому ви
обрали дослідження, 
яке презентуєте!

Подивіться на дані своїх результатів та заповніть поле нижче: 

“Я провів(вела) дослідження для того, щоб «_________________________________.»

Те, що ви напишете у пустому полі, і є початком вашої гіпотези.

Зверніть увагу, що
гіпотеза може бути 
спростована та все 
ще може бути 
корисна науковій
спільноті. 

Дані часто наводяться для того, щоб показати відсутність зв'язку між двома 
ознаками.



ПРИКЛАД ГІПОТЕЗИ 
Ваше дослідження встановило наступне:

• Romanian Longhorn dragons do not eat fish, but prefer the meat of wild four-legged herbivores, such as deer, elk, and roe 
deer. / Румунський довгорогий дракон не їсть рибу, проте надає перевагу м'ясу чотириногих травоїдних тварин, таких 
як олені, лосі та косулі.

• Observation of Romanian Longhorn nesting grounds indicate that 89% of nests are built in wooded, mountainous areas. / 
Спостереження за ділянками гніздування румунських довгорогих драконів вказують, що 89% гнізд побудовані в 
дерев'янистих, кам'янистих зонах. 

• Annual infection rates in the last 5 years have decreased. / Щорічні рівні захворюваності зменшились за останні 5 років. 
• Relocation of Romanian Longhorns to coastal wooded areas resulted in 34% fewer eggs laid by females. / Переміщення 
румунських довгорогих драконів до прибережних лісистих ділянок призвело до зниження кладки яєць особинами 
жіночої статі на 34%. 

Приклад гіпотези: 
• To determine the cause of the lack of expansion in the relocated herd, we analyzed health and 

reproduction factors that may impact the Romanian Longhorns. / Для визначення причини відсутності
розширення в переміщеному стаді, ми проаналізували фактори здоров'я та відтворення, які
можуть вплинути на румунських довгорогів.



ВАША ГІПОТЕЗА

Має відношення до представлених Вами результатів та висновків!

Подумайте та визначіть свою загальну гіпотезу.

У чому полягає Ваша гіпотеза? 



Чи може хтось поділитись 
своїм реченням з розділу 
«Висновки» та гіпотезою?



МЕТОДИ
Чи потрібна ця частина? 

Вони НЕ завжди вимагаються як частина тез. 

Інформація про методи завжди може бути включена до 
секції «Результати». 
Повинні містити лише КЛЮЧОВІ моменти, що дозволять 
читачеві зрозуміти, яким чином було проведено 
дослідження. 



МЕТОДИ
Достатньо інформації:
•Короткий опис протоколів дослідження 
(наприклад, мікробіологічні дослідження, 
протоколи наглядових даних)

•Специфічні техніки, які є маловідомими 
(короткий опис процедури)

Забагато інформації: 
•Специфічні праймери, що використовуються 
в стандартному ПЛР аналізі

•Специфічні концентрації хімічних речовин
•Специфічне обладнання (наприклад, 
модель центрифуги)

•Специфічний виробник реагентів 
(наприклад, специфічний набір ПЛР)

Замало інформації: 
•«Біохімічні тести»
•«Статистичний аналіз»
•Посилання на національний протокол Методи повинні описувати всі 

проведені дослідження, що 
описується в секції «Результати»!



КРАЩЕ ВИНЕСТИ МЕТОДИ В ОКРЕМУ 
СЕКЦІЮ ЧИ ВКЛЮЧИТИ ЇХ ДО 
РЕЗУЛЬТАТІВ? 



СТАТИСТИКА 

Що робить 
статистика?

• Описує статистичний алгоритм аналізу 
значень певних характеристик вибірки, 
які зазвичай називають набором даних. 

• Включає р‐значення

Що не 
робить 

статистика?

• Розраховує середнє значення
• Накладає дані на графік
• Набір даних



СТАТИСТИКА
Вам потрібно більше інформації по статистиці? Тоді у нас для Вас хороші 
новини!

«Блек енд Вітч»/«Метабіота» працюють над створення курсу з базової 
статистики. Зв’яжіться з ними для отримання додаткової інформації про курс. 

?
?
?



СТРУКТУРА ТЕЗ
Назва Автори Вступ Методи 

(необов'язково) Результати Висновки Обговорення 
(необов'язково)

Назва
Автори

Вступ
Вступ
Вступ

Методи
Методи/Результати

Результати
Результати
Висновки

Висновки/Обговорення
Обговорення

Описують проблему, 
обґрунтування та цілі 
роботи

Описують дослідження, що 
було проведено, та як воно 
було проведено 

Описують, як дані можуть 
вплинути на наявну 
наукову інформацію 



НАЗВА

Це в прямому сенсі те, що 
люди читають у першу чергу!

Показує, чого можна 
очікувати від тез.

Це короткий аргумент, чому 
читач має прочитати тези!



НАЗВА

Якби Ваші тези була розміщені у 
газеті, як би Ви її назвали?

Найцікавіші назви включають 
короткий підсумок результатів, тим 
самим переконуючи читача 
прочитати тези. 

Подивіться на розділ 
«Обговорення» – вона включає 
ключову інформацію, яку Ви можете 
додати до назви!

Заголовки статей газет призначені для привернення 
уваги читача коротким підсумком основної інформації, 
що заохочують купити газету та прочитати всю статтю 
повністю.  



ПРИКЛАД НАЗВИ
Приклад формулювання «Висновків»:

• Taken together, the preference for wooded, mountainous nesting areas and 
potential decreased in preferred food sources contribute to the lack of herd 
expansion for relocated Romanian Longhorns. / Схильність до лісистих, 
кам'янистих зон та потенційне зменшення прийнятних джерел 
харчування можуть призвести до зменшення розширення переміщеного 
стада румунських довгорогів.

Приклад назви:
• Non-preferred food and nesting areas contribute to reduced herd expansion of 

Romanian Longhorns / Внесок неприйнятної їжі та зон гніздування у 
зменшення розширення поголів’я румунських довгорогів



Чи може хтось 
поділитись своїми 

Висновками та назвою 
для отримання відгуку? 



АВТОРИ
Перелік авторів відображає тих, хто зробив внесок у роботу, від найбільшого до найменшого, та 
закінчується тим, хто був зазначений як головний дослідник проекту. 

Менший внесок

Доповідач Дослідник Головний дослідникДослідник Дослідник Дослідник

Високий внесокВисокий 
внесокВнесок

Порядок 
авторів



АВТОРИ
При потребі Ви повинні пояснити, який саме внесок зробив у збір даних та їх 
аналіз кожен із названих авторів. 

Пам'ятайте про порядок авторів та чітко вказуйте, хто є кореспондуючим 
автором (зазвичай це головний дослідник, що вказується в кінці). 

Всі автори однаково ділять між собою як нагороди за публікацію, так і 
відповідальність за неї. 



НАЗВИ УСТАНОВ

 Інформація про установи дозволить налагодити зв'язки, якщо читач впізнає 
знайоми установи у переліку

 Перелік установ дозволяє читачеві побачити різноманітність команди, яка 
працювала над представленими даними

 Дуже важливо надати чітку контактну інформацію, що дозволить 
потенційним колабораторам зв'язатись з Вами (чи з головним дослідником). 



ПРИКЛАДИ



СТРУКТУРА ТЕЗ
Назва Автори Вступ Методи 

(необов'язково) Результати Висновки Обговорення 
(необов'язково)

Назва
Автори

Вступ
Вступ
Вступ

Методи
Методи/Результати

Результати
Результати
Висновки

Висновки/Обговорення
Обговорення

Описують проблему, 
обґрунтування та цілі 
роботи

Описують дослідження, що 
було проведено, та як воно 
було проведено 

Описують, як дані можуть 
вплинути на наявну 
наукову інформацію 



ПІДСУМКИ
Title

• Зацікавлює читача та відображає основну ідею секції «Обговорення»

Автори
• Включає всіх тих, хто зробив внесок в отримання представлених даних та їх аналізу. 

Вступ
• Наводить інформацію про проблему та обґрунтування доцільності роботи і наукову гіпотезу. 

Методи/Результати
• Надають дані про дослідження, його результати та значення.  

Висновки/Обговорення
• Описують отримані результати та їх значення в контексті наявної наукової літератури 



ОСТАННІ КРОКИ!

Перечитайте тези!

Надішліть своєму другу та попросіть прочитати Ваші тези!

Надішліть команді ПННР та попросіть прочитати Ваші тези!

Ще раз перевірте кількість знаків!



ЗАПИТАННЯ!


